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บทคัดย่อ  

การวิจยัมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ 
จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีรังสิต – ปทุมธานี 

กลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคาร 
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)ในเขตพื้นท่ีรังสิต – ปทุมธานี ตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 149 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 𝑥̅  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 149 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  
114 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50, อายุไม่เกิน 20 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70,สถานภาพโสด จ านวน 
89 คน คิดเป็นร้อยละ 59.70, มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 79.80 , รายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 15,001-25,000 บาท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 51.60 , มีต าแหน่งการท างานเป็น
พนกังานธนกิจ/พนกังานธุรกิจ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 67.10 มีอายุการท างาน ไม่เกิน 6 ปี จ านวน 
73 คน คิดเป็นร้อยละ 49 

ผลการวิจยัพบวา่  ความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ 
จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีรังสิต-ปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้น
ท่ีอยู่ในระดับมาก คือ  ด้านการบูรณาการทางสังคมและการท างานร่วมกัน ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีความ
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ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ,ดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัในองคก์รดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล, 
ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม, ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน, ดา้นความสมดุล
ระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั และดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ตามล าดบั 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน, พนกังาน, ธนาคารไทยพาณิชย ์
 
 

Abstract 
The research is objective. To study the quality of working life of employees of Siam  

Commercial Bank Public Company Limited in the Rang sit-Pathum Thani area. 
Sample group the population used in this research was the quality of working life of employees  

of Siam Commercial Bank Public Company Limited in the Rang sit-Pathum Thani area, samples of 149 
people who answered the questionnaire. The data collection tool was a questionnaire. Finished by 
computer, find the frequency, percentage, mean 𝑥̅  standard deviation (SD). 

The results showed that Employees who answered a total of 149 people, mostly female, 114  
people, representing 76.50%, age not over 20 years, 7 people, representing 4.70 percent, single status 89 
people, representing 59.70%, have education level. Bachelor's degree of 119 people, representing 79.80% 
the average monthly income is 15,001-25,000 baht, 77 people, representing 51.60%, with 100 employees, 
accounting for 67.10% of bank/business employees, 73 people, representing 49 percent of working age 
not more than 6 years. 

The results showed that Opinion on quality of working life of employees of Siam Commercial  
Bank Public Company Limited in the Rang sit-Pathum Thani area Overall, it's at a high level. When 
considering each aspect, it was found that the aspect that was at a high level was the aspect of social 
integration and collaboration. Environmental safety and health promotion, regulatory and organizational 
aspects of human competence development, work characteristics that are beneficial to society, Security 
and advancement at work, balance between work and personal life. and the aspect of receiving adequate 
and fair compensation, respectively. 

Keyword: Quality of Work Life, Employees, Siam Commercial Bank 
 
 

บทน า 
ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงพฒันาอยา่งรวดเร็ว จากท่ีใชเ้งินใน 

รูปแบบธนบตัร และเหรียญ มาจนถึงรูปแบบการใชท้ าธุรกรรมการเงิน ท่ีสะดวกรวดเร็วขึ้นผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ พร้อมกบัการพฒันาผลิตภณัฑก์ารเงินและการลงทุนท่ีหลากหลายและซบัซ้อนมากขึ้น 
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ปัจจุบนัระบบการเงินพฒันามาเขา้สู่รูปแบบการเงินยคุใหม่ ดงันั้นประชาชน  และองคก์รต่างๆตอ้งมีการ
ปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงน้ีเพื่อความอยูร่อดและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้ 

ผูบ้ริหารหน่วยงานจึงใหค้วามส าคญักบัความรู้สึกและจิตใจของคนท่ีปฏิบติังานและให้ 
ความส าคญักบัทรัพยากรบุคคล โดยถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยสิ์นมีค่าอย่างหน่ึงขององค์กร ซ่ึ งถา้
บุคคลในแต่ละองค์กรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ก็ท าให้การบริการมีคุณภาพจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นว่าการ
สร้างคุณภาพชีวิตการท างาน เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและมีความส าคญัอย่างยิ่ง จะส่งผลต่อการปฏิบติังาน และยงั
เป็นส่ิงจูงใจให้เกิดความตอ้งการท างานซ่ึงน าไปสู่ประสิทธิภาพและเกิดการเพิ่มผลผลิตของหน่วยงาน
หรือองคก์ารในท่ีสุด ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดว้ย  

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากดั  
(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีรังสิตปทุมธานี เพื่อทราบว่าพนักงานของธนาคารมีคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 8 
ด้าน 1) ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม  2) ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีความปลอดภยัและ
ส่งเสริมสุขภาพ 3) ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล 4) ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน 
5) ดา้นการบูรณาการทางสังคมและการท างานร่วมกนั  6) ดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัใน 7) ด้านความสมดุล
ระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั 8) ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งน้ีผูวิ้จยัยงัศึกษาคน้ควา้ไปถึง
มีปัจจยัส่วนบุคคล เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้มาใช้ประโยชน์ในการหาแนวทางปรับปรุงและพฒันาการ
ท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีรังสิต-ปทุมธานี ให้มีคุณภาพชีวิต
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพมัน่คงและยัง่ยนื 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)ในเขต 
พื้นท่ีรังสิต – ปทุมธานี 
 

ขอบเขตการวิจัย 
              ขอบเขตด้านเน้ือหา 
              มุ่งศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ี
รังสิต – ปทุมธานี มีขอบเขตการวิจยัดงัต่อไปน้ี                                                                                                                                  

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย 7 ปัจจยัคือ 
1)  เพศ  
2)  อาย ุ 
3)  สถานภาพ 
4)  ระดบัการศึกษา  
5)  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
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6)  ต าแหน่งการท างาน  
7)  อายกุารท างาน  
ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  คือ คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์

จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีรังสิต – ปทุมธานี ประกอบดว้ย 8 ดา้นคือ 
1)  ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 
2)  ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 
3)  ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล 
4)  ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 
5)  ดา้นการบูรณาการทางสังคมและการท างานร่วมกนั 
6)  ดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัในองคก์ร 
7)  ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั 
8)  ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 

            ขอบเขตด้านประชากร 
            ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขต
พื้นท่ีรังสิต-ปทุมธานี 23 สาขา รวมประชากรทั้งหมด 235 คน  
(ท่ีมาขอ้มูล : Internet Siam Commercial Bank, ขอ้มูล ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2565) 
 

ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ระยะเวลาท่ีในการศึกษาวิจยัและเก็บรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เร่ิมเดือนมกราคม ถึง กุมภาพนัธ์ 2565   
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1.  ท าให้ทราบระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ใน
เขต พื้นท่ีรังสิต-ปทุมธานี ท าและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 

2.  ท าให้คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ี
รังสิต-ปทุมธานี  

3.  น าขอ้มูลเป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ข และเพิ่มเติม เพื่อพฒันาการท างานของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีรังสิต-ปทุมธานี ให้มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
      ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)                 ตวัแปรตาม (Dependent Variable)          
            
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 

(Richard E. Walton, 1973) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตในแนวทางก าหนดวา่คุณภาพชีวิตการท างาน 
องคป์ระกอบของการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างาน 8 ดา้น มีเกณฑต์ดัสินดงัน้ี 

1) การไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและเหมาะสม คือค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการ
ปฏิบติังานนั้นจะตอ้งมีความเพียงพอในการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัตามมาตรฐานท่ีเหมาะสมในสังคม
ปัจจุบนั ส าหรับค่าตอบแทนท่ีมีความยติุธรรม เม่ือเปรียบเทียบกบังานในลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

2) สภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ คือ ผูป้ฏิบติังานตอ้งไม่ควรอยู่
ในสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลเสียต่อร่างกายและการท างาน ควรจะมีการก าหนดมาตรการเก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพ รวมไปถึงการควบคุมเก่ียวกบัเสียง การรบกวนทางสายตา  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. ต าแหน่งการท างาน 
7. อายกุารท างาน 

คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)ในเขตพื้นที่รังสิต-ปทุมธานี 

1. ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็น
ธรรม 

2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีความปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพ 

3. ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล 
4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 
5. ดา้นการบูรณาการทางสังคมและการท างาน

ร่วมกนั 
6. ดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัในองคก์ร 
7. ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั 
8. ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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3) ความกา้วหน้าความมัน่คงและในงานคือ ควรส่งเสริมให้พนกังานไดเ้พิ่มความสามารถในการ
ท างานมากกวา่ท่ีจะคอยเป็นผูน้ าท่ีค่อยสั่งแต่งานให้ลูกน้องปฏิบติัตาม จะตอ้งมีการให้ปฏิบติังานท่ีตอ้งใช้
ความรู้ความสามารถ  

4) การเปิดโอกาสให้พฒันาความสามารถของบุคคล คือโอกาสในการปฏิบติังานตามทกัษะและ
ความรู้ท่ีมี ในการพฒันาความสามารถของพนักงาน โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานไดพ้ฒันาศกัยภาพ
ตวัเองใหเ้หมาะสมกบังานใน  

5) ลกัษณะงานในการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน คือการท่ีผูป้ฏิบติังานรู้สึก
ยอมรับว่ามีคุณค่า และรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ในการร่วมมือกนัท างาน ไม่มีการ
แบ่งต าแหน่งในหน่วยงานท่ีไม่มีการใหเ้กียรติกนั ปราศจากการการท าลายซ่ึงกนัและกนั  

6) กฎระเบียบและขอ้บงัคบัในองค์กร คือพนักงานมีสิทธิท่ีจะปกป้องสิทธิของตนเอง การอยู่
ร่วมกนัโดยเคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงขึ้นอยู่กบัวฒันธรรมขององค์กรนั้น ๆ ว่ามีความเคารพในสิทธิ
ส่วนตวัมากนอ้ยเพียงใด การยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนั  

7) ความสมดุลระหวา่งการปฏิบติังานกบัชีวิตส่วนตวันอกองคก์ร คือบุคคลจะตอ้งจดัความสมดุล
ให้เกิดขึ้นในชีวิต โดยจะตอ้งจดัสรรหน้าท่ีในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด ไดแ้ก่ การ
ก าหนดเวลา การเดินทาง อาชีพ ใหท่ี้เหมาะสมระหวา่งการใหเ้วลาวา่งกบัครอบครัว  

8) ลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม คือการท่ีพนักงานมีความรู้สึกว่า องค์กรท่ีตัวเอง
ปฏิบติังานอยู่นั้นมีความรับผิดชอบต่อสังคม และท าประโยชน์ให้ต่อสังคม เป็นการเพิ่มคุณค่าและการให้
ความส าคญัของอาชีพ จนเกิดความรู้สึกภูมิใจและรักในองคก์รของตนเอง 

 

ประวัติความเป็นมาของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ธนาคารไทยพาณิชย ์(Siam Commercial Bank of Thailand) เป็นธนาคารไทยแห่งแรก ก่อตั้งขึ้น 
โดยพระบรมราชานุญาต เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2449 ตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน มีการให้บริการทาง
การเงินในประเทศไทย เป็นธนาคารท่ีให้บริการทางการเงินครบวงจรชั้นน าของประเทศ น าเสนอ
ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากบริการเงินรับฝากและ ธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการใหสิ้นเช่ือ 
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่ม ในส่วนของลูกคา้บุคคล ธนาคารให้บริการสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยั สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ บริการบตัรเครดิต บตัรเดบิต บริการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ บริการโอนเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลิตภณัฑ์เพื่อการลงทุนและ การ
ประกนัส าหรับลูกคา้ธุรกิจ ธนาคารให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ ผลิตภณัฑ์สินเช่ือ
การคา้ต่างประเทศ ผลิตภณัฑ์ บริหารเงิน ผลิตภณัฑ์ทางตลาดตราสารหน้ี และตลาดทุน บริการท่ีปรึกษา
ทางการเงิน วาณิชธนกิจ รวมถึง บริการทางการเงินอ่ืน ๆ พร้อมดว้ยเครือข่ายการให้บริการท่ีกวา้งขวาง
และครอบคลุม สอดรับกบัการเติบโตของโลกท่ีกา้วหนา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง  
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งานวิจัยท่ีเกียวข้อง 
 

              งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างาน ผู้วิจัยได้รวบรวมและสรุปไว้ดังนี ้
สุพิชา แหลมหลวง(2555) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานระดบั 

ปฏิบติัการ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ งานวิจัยในคร้ังน้ี
ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 26 ถึง 30 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีปฏิบติังานในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารและการขาย 1 ไดรั้บอตัราค่าจา้งระหวา่ง 10,001 ถึง 15,000 บาท 
และมีระยะเวลาการท างาน 1-3 ปี คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอ เมืองเชียงใหม่ท่ี พบว่า  ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ใน
ระดับมาก 6 ด้านคือ ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ด้านการพฒันาความสามารถของ
บุคคล ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นบูรณาการทางสังคม ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ปฏิบติังานดา้นการปฏิบติังานในสังคม และพบวา่พนกังานระดบัปฏิบติัการส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานอยู่ระดับปานก   2  ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม และ ด้านความสมดุล
ระหวา่งชีวิตกบัการท างาน  

กิตติพงศ ์สุวรรณมาโจ (2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการ 
ท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของ พนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สังกดัส านกังานเขตล าปาง 
การศึกษาคร้ังน้ีมี ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานช่วงรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท และมีระยะการ
ปฏิบติังาน 1-10 ปี พนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สังกดัส านกังานเขตล าปางมีคุณภาพชีวิต
การท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือด้านความภูมิใจใน
องค์การ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการท างาน ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพของพนกังาน ดา้นความกา้วหนา้และ ความมัน่คงในอาชีพ ดา้นความเสมอภาคและความยติุธรรม
ในองคก์ร ดา้นรายไดแ้ละ ค่าตอบแทนท่ียติุธรรม และดา้นความสมดุลของชีวิตการ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใชก้ารวิจยัเชิง 

ส ารวจ (Survey Research) และใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขต พื้นท่ี 
รังสิต – ปทุมธานี 23 สาขา  235 คน 
(ท่ีมาขอ้มูล : Internet Siam Commercial Bank, ขอ้มูล ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2565) 

กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการค านวณตวัอยา่งดว้ยวิธีการใชสู้ตรทราบจ านวนประชากรท่ี 
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แน่นอน โดยใชสู้ตร ของ Taro Yamane (1973) ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95% ค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 
5% จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามี 149 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลในคร้ังนี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึง ไดท้ าการศึกษา 
จากเอกสารท่ีมีอยู่แลว้ พร้อมทั้งได ้ท าการปรับปรุงค าถามให้เหมาะส าหรับพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีรังสิต – ปทุมธานี โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ศึกษาค้นควา้ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความคิดเห็นพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีรังสิต – ปทุมธานี 

2. น าขอ้มูลท่ีได้จากข้อ 1 มาก าหนดกรอบแนวคิด ตามลักษณะของตวัแปรท่ีต้องศึกษาใน
การศึกษาน้ีเป็นความคิดเห็นพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีรังสิต – ปทุมธานี 
ศึกษาแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผูส้ร้างขึ้นไวแ้ลว้ น ามาปรับเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
               แบบสอบถามท่ีใหใ้นการศึกษาน้ี ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคลลของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีรังสิต – ปทุมธานี จ านวน 7  ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงาน และอายกุารท างาน  
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัความความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบดว้ย 8 ดา้น 
แบบสอบถามเป็นประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดบั 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นพนกังานธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีรังสิต – ปทุมธานี และตรวจสอบเน้ือหาว่าครอบคลุม
วตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของ
เน้ือหา ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีเกณฑก์ารตรวจในแต่ละขอ้ดงัน้ี 

การวดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC  ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตาม 
ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรท่ีก าหนดไว ้โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามผ่านทาง
ออนไลน์ โดยใช ้Google Form 

2)  ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบงสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม 
3) รวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับขอ้มูลครบถ้วนแล้ว เพื่อน าไปจัดท าแบบเตรียมส าหรับการ

วิเคราะห์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้ 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
 เม่ือรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถ่ีแลว้ ใชค้ะแนนเฉล่ียของประชากรแบ่งระดบัความคิดเห็น
เป็น 5 ระดบั โดยผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์ค่าเฉล่ียในการแปลผล ซ่ึงผลจากการค านวณโดยใชสู้ตรการค านวณความ
กวา้งของอตัรภาคชั้น (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549 : หนา้ 29) ในการแปลความหมายของอนัตรภาคชั้น  
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

1.ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
2.ค่าเฉล่ีย (𝑥̅ ) 
3.ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์

จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีรังสิต – ปทุมธานี 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขต 

พื้นท่ีรังสิต-ปทุมธานี มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 149 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 114 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 และเพศชายจ านวน 35 คนคิดเป็นร้อยละ 23.50, อาย ุ21–30 ปี จ านวน 97 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.10 , อายุ 31-40 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50, อายุไม่เกิน 20 ปี จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.70, อายุ 41-50 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ตามล าดบั และอายุ 51 ปี ขึ้นไป ไม่มีผู ้
กรอกแบบสอบถาม ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 79.80,  ระดบัการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี จ านวน19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.40 ตามล าดบั ในส่วนของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 15 ,001-25,000 บาท มีจ านวน 77 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.60, รายได้เฉล่ีย 25,001-35,000 บาท มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20 , ไม่เกิน 
15,000 บาท มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10, รายไดเ้ฉล่ีย 45,001 บาทขึ้นไป มีจ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.70 และรายได้เฉล่ีย 35 ,001-45,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 ตามล าดับ 
ต าแหน่งการพนกังานธนกิจ/พนกังานธุรกิจ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 67.10 , ต าแหน่งธนกิจ/หวัหน้า
ธุรกิจ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80, ต าแหน่งการท างานอ่ืนๆ....... จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12, 
ต าแหน่งผูจ้ดัการเขต/ผูจ้ดัการสาขา/รองเขต จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 และผูต้  าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการ
สาขา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ตามล าดบั อายุการท างาน ไม่เกิน 6 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 49, อายุการท างาน 7-12 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 40.20, อายุการท างาน 25 ปีขึ้นไป จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.40,  อายกุารท างาน19-24 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 และอายกุารท างาน 13-
18 ปี  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั 
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ความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในเขต 
พื้นท่ีรังสิต-ปทุมธานี  
             โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการบูรณา
การทางสังคมและการท างานร่วมกัน , ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ, ด้าน
กฎระเบียบขอ้บงัคบัในองคก์ร, ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล, ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสังคม, ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน, ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั และ
ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ใน 

เขตพื้นท่ีรังสิต-ปทุมธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติมดงัน้ี 
1)  ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา

รายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดับความคิดเห็นมาก คือ ท่านได้รับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลประกันชีวิต 
สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม , ท่านไดรั้บเงินเดือนท่ีเพียงพอกบัการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั , ท่านไดรั้บ
การปรับขึ้นเงินเดือนเม่ือเทียบกบัผลการปฏิบติังาน และท่านไดค้่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม เม่ือเปรียบเทียบ
กับงานหรือองค์กรอ่ืนๆในประเภทเดียวกัน ส่วนข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นปานกลาง คือท่านได้รับ
เงินเดือนเหลือพอท่ีจะเก็บออมในอนาคตได ้ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  กิตติพงศ์ สุวรรณ
มาโจ (2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือด้านความภูมิใจในองค์การ ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการท างาน ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ดา้นความกา้วหน้าและ ความ
มัน่คงในอาชีพ ดา้นความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร ดา้นรายไดแ้ละค่าตอบแทนท่ียุติธรรม 
และดา้นความสมดุลของชีวิตการท างาน  

2) ด้านส่ิงแวดล้อมที่ความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก คือ.หน่วยงานของท่านมีการท าความสะอาด และจดัวางส่ิงของ
อยา่งเป็นระเบียบอยู่เสมอ, หน่วยงานของท่านมีพนกังานดูแลรักษาความปลอดภยัท่ีรัดกุม, หน่วยงานของ
ท่านมีส่ิงแวดล้อม แสง เสียง และอากาศ ของการปฏิบติังานอย่างเหมาะสม, หน่วยงานของท่านมีส่ิง
อ านวยความสะดวกไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัในการปฏิบติังาน, หน่วยงานของท่านมีแผนป้องกนั
อนัตรายต่างๆท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบติังาน และ หน่วยงานของท่านมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ในป้องกัน
อุบติัเหตุระหวา่งการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพิชา แหลมหลวง 
(2555) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดบิัปฏิบติัการ ธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่
ในระดบัมาก 6 ดา้นคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นการพฒันาความสามารถของ
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บุคคล ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นบูรณาการทางสังคม ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ปฏิบติังานดา้นการปฏิบติังานในสังคม และพบวา่พนกังานระดบัปฏิบติัการส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานอยู่ระดบัปานกลาง    2   ดา้น คือ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม และ ดา้นความสมดุล
ระหวา่งชีวิตกบัการท างาน  

3) ด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล      โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่  
ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก คือ ท่านมีโอกาสปฏิบติังานท่ีมีความส าคญัมีความหมาย และเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานของท่าน, หน่วยงานของท่านให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรอยา่งเต็มท่ี , ท่านสามารถ
ขอค าแนะน าและปรึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานกับหน่วยงานของท่านได้ , ท่านสามารถหา
ขอ้มูลข่าวสาร และระเบียบการปฏิบติังานต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และท่านมีโอกาสได้เขา้
ฝึกอบรมทกัษะและความรู้ความสามารถ เพื่อพฒันาการปฏิบติังานในหน่วยงานของท่าน ตามล าดับ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุพิชา แหลมหลวง(2555) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างาน
ของพนักงานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดบัมาก 6 ดา้นคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะ
และปลอดภยั ด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน ด้าน
บูรณาการทางสังคม ด้านระเบียบขอ้บังคับในการปฏิบติังานด้านการปฏิบัติงานในสังคม และพบว่า
พนักงานระดับปฏิบติัการส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ระดับปานกลาง    2   ดา้น คือ ดา้น
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม และ ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน 

4) ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน   โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่  
ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก คือ ท่านมีความมัน่คงในต าแหน่งงานอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ, หน่วยงานของ
ท่านมีความมัน่คง พร้อมท่ีจะให้ท่านกา้วขึ้นสู่ต าแหน่งท่ีสูงกว่าไดต้ามล าดบั, ท่านมีโอกาสกา้วหน้าใน
ต าแหน่งงานจากการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่าน , หน่วยงานของท่านมีเกณฑ์การวดัประเมินการ
เล่ือนต าแหน่งท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส และท่านมีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่งท่ีสูงขึ้นเป็นท่ียอมรับของเพื่อน
ร่วมงานตลอดจนครอบครัวของท่าน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพิชา แหลมหลวง(2555) 
ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยูใ่นระดบัมาก 
6 ด้านคือ ด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล ด้าน
ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นบูรณาการทางสังคม ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน
ดา้นการปฏิบติังานในสังคม และพบว่าพนกังานระดบัปฏิบติัการส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่
ระดบัปานกลาง    2   ดา้น คือ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม และ ดา้นความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกบัการท างาน 
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5)  ด้านการบูรณาการทางสังคมและการท างานร่วมกัน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย 
ขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก คือท่านสามารถปฏิบติังานให้ส าเร็จลุล่วงไดโ้ดยการยอมรับและ
ร่วมมือกนัจากเพื่อนร่วมงาน, ท่านเห็นคุณค่าตวัเอง ในการปฏิบติังานร่วมกนัของบุคคลากรในหน่วยงาน, 
ท่านไดป้ฏิบติังานท่ีมีโอกาสสร้างความสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลอ่ืนๆ และท่านมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัใน
ความกา้วหน้า ท่ีอยู่บนพื้นฐานของระบบคุณธรรม ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุพิชา แหลม
หลวง (2555) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานอยู่ในระดับมาก 6 ด้านคือ ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นบูรณาการทางสังคม ดา้นระเบียบ
ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานดา้นการปฏิบติังานในสังคม และพบว่าพนักงานระดบัปฏิบติัการส่วนใหญ่มี
คุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ระดบัปานกลาง    2   ดา้น คือ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเ ป็นธรรม 
และ ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน  
              6) ด้านกฎระเบียบข้อบังคับในองค์   โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมี
ระดบัความคิดเห็นมาก คือท่านไดรั้บโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีเสรีภาพในการพูด และมี
ความเสมอภาค, ท่านไดรั้บการส่งเสริม ให้ปฏิบติัตามวฒันธรรมของหน่วยงานของท่าน , หน่วยงานของ
ท่านมีการก าหนดแนวทางร่วมกนั ในการปฏิบติังานอย่างเป็นธรรม , หน่วยงานของท่านไดบ้ริหารจดัการ
ให้ท่านได้ปฏิบติังานตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมาย และกฎระเบียบท่ีวางไว ้และหน่วยงานของท่าน
ส่งเสริมให้เกิดการ เคารพสิทธิส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรม ตามล าดับซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ              
สุพิชา แหลมหลวง(2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่มี
คุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดบัมาก 6 ดา้นคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้น
การพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นบูรณาการทางสังคม 
ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานดา้นการปฏิบติังานในสังคม และพบว่าพนกังานระดับปฏิบติัการ
ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ระดบัปานกลาง    2   ดา้น คือ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและ
เป็นธรรม และ ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน  
           7) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า 
ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมาก คือ หน่วยงานของท่านได้ก าหนดชัว่โมงการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม และ
เป็นไปตามขอ้บญัญติัของกฎหมาย, ท่านมีภาระงานท่ีรับผิดชอบ ไม่ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพร่างกายและ
จิตใจ, ท่านมีวนัหยุดผกัผ่อนท่ีเพียงพอ และเหมาะสมในการปฏิบติังาน, งานท่ีท่านปฏิบติัอยู่ไม่ท าใหท้่าน
ไดรั้บความกดดนัมากเกินไป, ท่านมีเวลาการปฏิบติังานท่ีไม่มีผลกระทบต่อเวลาของครอบครัว และเวลา
ส่วนตวั, และท่านไดพ้กัรับประทานอาหารตรงเวลา ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ    กิตติพงศ์ 
สุวรรณมาโจ (2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย



13 
 

เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือดา้นความภูมิใจในองค์การ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการท างาน ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน ดา้นความกา้วหน้าและ 
ความมัน่คงในอาชีพ ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร ด้านรายได้และค่าตอบแทนท่ี
ยติุธรรม และดา้นความสมดุลของชีวิตการท างาน  
           8) ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม   โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า 
ขอ้ท่ีมีระดับความคิดเห็นมาก คือ ท่านมีความรู้สึกยอมรับว่าหน่วยงานของท่าน มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมในด้านต่างๆ , หน่วยงานของท่านยึดมั่นในหลักจริยธรรม, หน่วยงานของท่านมีการอนุรักษ์
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กบัการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี, หน่วยงานของท่านมีการพฒันา
คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม และหน่วยงานของท่านมีการพฒันาเยาวชนและการศึกษา ตามล าดบั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพิชา แหลมหลวง(2555) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของพนักงานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดบัมาก 6 ดา้นคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะ
และปลอดภยั ด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน ด้าน
บูรณาการทางสังคม ด้านระเบียบขอ้บังคับในการปฏิบติังานด้านการปฏิบัติงานในสังคม และพบว่า
พนักงานระดับปฏิบติัการส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ระดับปานกลาง    2   ดา้น คือ ดา้น
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม และ ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
1) ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพยีงพอและเป็นธรรม พบวา่ ระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่น 

ระดบัมาก ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลประกนัชีวิตสวสัดิการต่างๆท่ีเหมาะสม 
ควรมีการรักษาพยาบาลครอบคลุมถึงคนในครอบครัวดว้ยเช่น พ่อแม่ สามี/ภรรยา และบุตร , เงินเดือนท่ี
เพียงพอกบัการใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั มีการประชุมร่วมกนัหรือส่งตวัแทนระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน
ระดับปฏิบัติการ ให้มีการพิจารณาถึงสิทธิประโยชน์และสวสัดิการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบนั 
              2)  ด้านส่ิงแวดล้อมที่ความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ หน่วยงานมีการท าความสะอาดและจดัวางส่ิงของอย่างเป็นระเบียบอยู่
เสมอ ควรเพิ่มรอบการท าความสะอาดราวบนัไดเล่ือน ปุ่มลิฟท์ พ่นยาฆ่าเช้ือบริเวณโถงมีการปลูกฝัง
พนักงานให้ท า 5 ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และ สร้างนิสัย หลงัเลิกงานทุกคร้ังในพื้นท่ี
ท างานส่วนตวัหน่วยงานมีพนักงานดูแลรักษาความปลอดภยัท่ีรัดกุม ควรจะตอ้งมีการฝึกฝนการป้องกนั
ตวัการและการช่วยเหลือผูอ่ื้นในสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เป็นประจ าสม ่าเสมอ ไม่ เล่นโทรศพัท์มือถือขณะ
ปฏิบติัหนา้ท่ี  
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3) ด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล พบวา่ ระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ มีโอกาสปฏิบติังานท่ีมีความส าคญัมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
ควรเพิ่มโอกาสให้กบัพนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีมีศกัยภาพ มีโอกาสเขา้ร่วมโครงการพฒันาบุคลากร
ต่างๆท่ีมีอยู่มากมายหลายดา้นในองค์กร เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเปล่ียนแปลงองค์กรและสังคมให้ดีขึ้น, 
ให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรอย่างเต็มท่ี ควรมีการเพิ่มการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรส่งเสริม
การพฒันาศกัยภาพของพนกังานเป็นประจ าเสมอ เพื่อช่วยใหพ้นกังานสามารถรักษาระดบัการท างานอย่าง
เต็มศกัยภาพของตวัเองไวไ้ด้ในระดับสูงตลอดเวลา รวมไปถึงเพิ่มการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับ
พนักงานระดับปฏิบัติการ เพิ่มการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน
มหาวิทยาลยัชั้นน าทั้งภายในประเทศไทย เป็นตน้  
             4) ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน พบวา่ ระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก    
ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ความมัน่คงในต าแหน่งงานอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ ควรส่งเสริมให้พนักงานระดบั
ปฏิบติัการไดรั้บโอกาสน าเสนอผลงานเพื่อความกา้วหนา้ โดยยดึถือระบบคุณธรรมมากกวา่ระบบอุปถมัภ์,  
หน่วยงานมีความมัน่คงพร้อมท่ีจะกา้วไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงกว่าไดต้ามล าดบั ควรมีการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติให้มีความเป็นธรรม , มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงานจากการสนับสนุนจาก
หน่วยงาน ควรมีการก าหนดนโยบายการส่งเสริม การเติบโตอย่างยุติธรรมอ านวยความสะดวกในการ
เล่ือนต าแหน่งภายในองคก์รโดยมีการจดัให้มีการ Coaching หรือการฝึกสอนอาชีพแก่พนกังานผูจ้ดัการมี
การพฒันาเกณฑ์การคดัเลือกท่ีชดัเจนส าหรับผูท่ี้ไดรั้บการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง และช่วยเหลือผูท่ี้ไม่รับ
คดัเลือกในการเล่ือนต าแหน่งดว้ยกนัพฒันา ทกัษะโดยคาดหวงัถึงโอกาสในอนาคตท่ีจะพฒันาก้าวขึ้น
ต่อไป 
                 5) ด้านการบูรณาการทางสังคมและการท างานร่วมกัน พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ในการปฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานให้ส าเร็จลุล่วงไดโ้ดยการยอมรับ
และร่วมมือกนัจากเพื่อนร่วมงาน ควรจดัการประกวดแข่งขนัและให้รางวัลการท างานของพนกังานในแต่
ละกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนมีการร่วมมือกนั มีส่วนร่วมในการท่ีจะท าให้สาขาหรือหน่วยงาน
ตวัเองประสบความส าเร็จในเป้าหมายท่ีก าหนด , เห็นคุณค่าตวัเองในการปฏิบติังานร่วมกนัของบุคลากร
ในหน่วยงาน ควรมีการโหวตพนักงาน การให้คะแนนของแต่หน่วยงานหรือสาขา รวมถึงจิตพิสัยของ
พนกังานแต่ละคนท่ีมีความสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลอ่ืนๆ ดว้ยเช่นกนั  
                 6) ด้านกฎระเบียบข้อบังคับในองค์กร พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่ิงท่ี
ตอ้งปรับปรุง คือ การไดรั้บโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยมีเสรีภาพในการพูด ในการประชุมส่ือ
ความประจ าเดือนแต่ละคร้ัง ควรเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นหรือปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองงานรวมถึงเร่ืองส่วนตวัด้วย เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันและปรับเปล่ียนทศันคติ , ได้รับการ
ส่งเสริมให้ปฏิบติัตาม วฒันธรรมของหน่วยงานควรมีการปลูกฝังพนักงานในเร่ืองการให้บริการท่ีเป็น
ธรรมต่อลูกคา้ 
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            7) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว พบวา่ ระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ หน่วยงานไดก้ าหนดชัว่โมงการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามขอ้บญัญติัของ
กฎหมาย ควรออกกฎระเบียบก าหนดเวลาให้ชดัเจนและประชาสัมพนัธ์ให้ทราบเพื่อปฏิบติัไปแนวทาง
เดียวกันเพื่อความเป็นธรรมและไม่เหล่ือมล ้ากัน, มีภาระงานท่ีรับผิดชอบไม่ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ ควรจดัมีดา้นนนัทนาการเพื่อใหพ้นกังานไดพ้กัผอ่นและผอ่นคลายหลงัจากท างานกนัมา
อย่างเหน็ดเหน่ือยมาตลอดทั้งปี การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพภายในองคก์ร และมีการตรวจร่างกาย
ประจ าปีดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
                8) ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การมีความรู้สึกยอมรับว่าหน่วยงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆ เปิด
โอกาสให้พนกังานทุกระดบัชั้นมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใตส้ภาวะ
การระบาดของโควิค-19 จิตอาสาให้กับกรมควบคุมโรค การมอบเงินบริจาคซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจ, 
หน่วยงานยึดมั่นในหลักจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นจริยธรรมต่อธนาคารควรปฏิบัติตวัเองตามขอ้บังคบั
ระเบียบค าสั่งกฎเกณฑข์องธนาคารและมีทศันคติท่ีดี  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1)  ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมตวัแปรต่างๆในการวิจยัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ี 

ครบถว้นและรอบดา้นยิง่ขึ้น 
2)  ควรศึกษาขอบเขตให้ครอบคลุมทัว่เขตพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะได้ทราบว่าโดยภาพรวมแลว้

ความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารไทยพานิชย ์เป็นอยา่งไร 
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